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PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1334/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Leiria-Pombal, E. P. E., de 6 de junho de 2013, foi a Ilda Lucas Simões, enfermeira especialista, do mapa de pessoal deste centro hospitalar,
autorizada a acumulação de funções privadas no “Centro de Enfermagem
Avenida Pombal, L.da”.
11 de junho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
207039268
Despacho (extrato) n.º 8213/2013
Por despacho de 29 de maio de 2013, foi a Luís Manuel Santos Matias, enfermeiro graduado, do mapa de pessoal deste centro hospitalar,
na situação de licença sem remuneração, ao abrigo do artigo 234.º do
RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, autorizado o
seu regresso antecipado com efeitos a 3 de junho de 2013.
11 de junho de 2013. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
207038839

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 8040/2013
Após homologação por deliberação de 05 de junho de 2013 do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E
e para conhecimento dos interessados torna-se pública a lista unitária de
ordenação final do procedimento de recrutamento simplificado destinado
ao preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de assistente
da área hospitalar de Medicina Interna da carreira médica, aberto por
aviso n.º 3451/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Serie, n.º 48,
de 08 de março de 2013:
Marta de Carvalho Rebelo — 19 valores
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas)
7 de junho de 2013. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Dr.ª Maria Celeste Silva.
207037178

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 725/2013
Por ter saído com inexatidão o aviso inserto no Diário da República,
2.ª série, n.º 101, de 27 de maio de 2013, à p. 16797, aviso (extrato)
n.º 6930/2013, se faz a seguinte retificação:
Onde se lê «por deliberação do Conselho de Administração de
24-04-2013, no uso de competência delegada, a seguir se publica a
lista de classificação final» deve ler-se «por deliberação do conselho de
administração de 24 de abril de 2013, a seguir se publica a lista de classificação final» e onde se lê «Da homologação cabe recurso a apresentar
perante o Ministro da Saúde, competente para dele conhecer, no prazo de
10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.» deve ler-se «A lista de classificação final e
a correspondente homologação foi notificada aos candidatos e afixada
no placard do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.».
6 de junho de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.
207037534

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 8041/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que os procedimentos
concursais de recrutamento simplificados para preenchimento de

um posto de trabalho na categoria de assistente da carreira médica
abertos no âmbito de Despacho n.º 2546/2013, a seguir indicados,
ficaram deserto pelos seguintes motivos, dando-se os mesmos como
concluídos.
Especialidade

Data Publicação

Motivo

Anestesiologia . . . . . . . Aviso n.º 3189/20013 Falta de candidatos
de 8-3.
Cardiologia Pediátrica. . . Aviso n.º 3372/2013 Falta de candidatos
de 7 -3.
Medicina Física e Rea- Aviso n.º 3371/2013 Falta de candidatos
bilitação.
de 7-3.
11 de junho de 2013. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fernando
José Andrade Ferreira de Almeida.
207038652

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA
DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.
Aviso n.º 8042/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 6 de junho de 2013, foi
homologada a lista de classificação final, referente ao procedimento
simplificado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente de Dermatologia e Venereologia, da carreira médica,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48 de 8 de março de
2013, através do aviso n.º 3463/2013:
Candidatas Aprovadas:
Rita Venina de Amaral Pereira Guedes — 18 valores.
Inês Brandão Leite — 17,97 valores.
Maria João Marques Cruz — 15,5 valores.
Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, os candidatos dispõem de 10 dias, após a publicação da
presente lista, para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Álvaro Monteiro.
207042653

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO
ALENTEJO, E. P. E.
Deliberação n.º 1335/2013
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de
Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 13 de março de 2013:
Isabel Ingrid Sampaio Rodrigues, Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar, autorizada a redução de uma hora no seu
horário semanal (de 37 para 36 horas semanais), ao abrigo do
n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 06 de março,
em vigor nos termos do n.º 3 do artigo 32.º do Decreto -Lei
n.º 177/2009, de 04 de agosto e alínea b) do n.º 2 da Circular
Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho da ACSS, com efeitos a
partir de 12 de abril de 2013. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração,
Margarida Rebelo da Silveira.
207041268

